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Aniversariantes

Para os servidores que recebem 
auxílio-saúde no TRF5, a Fo-

lha de Pagamento informa que 
houve uma alteração na Reso-

lução nº 002/2008 do Conselho 
da Justiça Federal, em agosto de 

2012: não será mais necessária 
a apresentação do comprovante 

de pagamento mensal, o refe-
rido benefício será devido ao 
servidor enquanto o contrato 
estiver em vigência. Porém, o 
art. 47 da referida Resolução 

esclarece que será feito o reca-
dastramento de todos os benefi-
ciários, anualmente, através da 
apresentação de comprovação 

de permanência no plano de 
saúde. Sendo assim, no mês de 
março deste ano, os servidores 
deverão apresentar os compro-
vantes de pagamento do plano 

dos meses de dezembro/12 a 
março/13. De abril em dian-
te, só será necessário fazer a 

prestação de contas em 2014. 
Os servidores que cancelarem 

o plano neste período, deverão 
informar ao setor. Mais infor-
mações com Danielle Aguiar, 

ramal 9345.
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RPVs: mais de R$ 74 milhões serão 
injetados na economia da 5ª Região

Seleção de estágio 
na Subseção de 
Iguatu

Solidariedade 
natalina

SIAP alerta para desperdício de água

Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região 

- TRF5 paga, a partir de 
amanhã, R$ 74.509.161,92 
milhões em Requisições de 
Pequeno Valor (RPVs), be-
neficiando 18.981 pessoas 
nos seis estados que com-
põem a 5ª Região. O Estado 
do Ceará pagará o maior valor, R$ 
21.743.544,95, favorecendo 5.379 
pessoas. 
Acumulado – De janeiro a de-
zembro de 2012, as RPVs fo-

ram responsáveis por injetar R$ 
968.910.978,75 na economia da 5ª 
Região, atendendo a 230.424 pes-
soas. O maior valor pago foi o do 
mês de julho: R$ 110.286.233,41. 

Para receber os valores, o be-
neficiário deve apresentar 
cópia do RG, CPF, junto com 
documentos originais, além de 
comprovante de residência, nas 
agências da Caixa Econômica 
Federal e do Banco do Brasil. 
Para saber em que banco será 
depositado o valor das RPVs 

basta acessar a página do TRF5 na 
internet (www.trf5.jus.br) e fazer a 
consulta pelo número da RPV ou 
pelo número do processo originá-
rio do beneficiário. 

A Subsecretaria de Infraestrutu-
ra e Administração Predial (SIAP) 
do TRF5 alerta os usuários para 
que comuniquem, de imediato, 
ao setor de manutenção (ra-
mal 9090), caso percebam que 
alguma torneira dos banheiros 
esteja com um tempo de saída 
da água superior a 8 segun-
dos. De acordo com o diretor 
da SIAP, Vladislave Leite, as 

torneiras possuem um tem-
porizador, justamente para 
evitar desperdício de água. 
“Solicitamos a colaboração 
de todos para observar se as 
torneiras estão funcionan-
do de acordo com o tempo 
necessário, pois, caso haja 
desregulagem, é necessário 
providenciar o reparo o mais rápi-
do possível, a fim de mantermos o 

O TRF5 e a Se-
ção Judiciária 
de Pernambuco 
(SJPE) adotaram, juntos, 150 car-
tas da campanha de Natal dos 
Correios “Adote uma Carta – faça 
uma criança feliz!”, de um total de 
184 cartas digitalizadas, de acor-
do com o Núcleo de Tecnologia 
da Informação da SJPE. O link das 
correspondências ficou disponível 
na intranet do TRF5 e da SJPE no 
período natalino. Na mesma épo-
ca, a SJPE também disponibilizou 
na sua intranet cartas de crianças 
dos seus funcionários terceiriza-
dos. Foram digitalizadas 32 cartas 
e 27 crianças foram atendidas.

A Seção Judiciária no Ceará 
(SJCE) informa que a Subseção 
de Iguatu abriu seleção para es-
tagiários de Direito. As inscrições 
serão realizadas até sexta-feira 
(11/01) na sede da Subseção 
Judiciária de Iguatu, mediante a 
apresentação dos originais e das 
cópias da carteira de identidade, 
do CPF, histórico escolar e com-
provante de matrícula. Pode-
rão participar os estudantes de 
Direito do 5° ao 8° período da 
Universidade Regional do Cariri 
(URCA). A seleção será feita por 
meio de avaliação.

uso racional da água em nossas 
instalações”, lembrou.


